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Chwaraeon
Gwobr Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Tryfan Gwynedd Jones, Rhiw Goch, Clwt 
y Bont ar ei enwebiad a thlws gan Glwb Gymnasteg Eryri a 
Gymnasteg Cymru i gydnabod ei ymdrechion fel ‘y bachgen 
gorau’ yn ei oedran a chategori gan y Clwb.

Derbyniodd Tryfan y wobr ar y llwyfan mewn seremoni wobrwyo 
fawreddog yn Feniw Cymru nos Sadwrn 25ain Chwefror yng 
nghwmni dros 200 o gynulleidfa yn cynrychioli aelodau clybiau 
gymnasteg ar draws Gogledd Cymru. Da iawn ti, dal ati!

Tymor rhedeg mynydd
Ras Moel-y-ci yw’r ras fynydd gyntaf yn ein hardal ni, ond eleni, 
ni chafodd ei chynnal.
Mae rasys Pencampwriaeth Gogledd Cymru eisoes wedi 
cychwyn, gyda ras Mynydd Conwy eisoes wedi ei chynnal ganol 
Chwefror. Llongyfarchiadau i Maggie Oliver ar ddod y ferch 
gyntaf dros 70 oed.
Ddiwedd mis Mawrth bydd Cyfres Rasys Nos Fawrth yn 
cychwyn, ac y mae’r rhain wedi cynyddu mewn poblogrwydd 
dros y blynyddoedd diwethaf gyda dros gant o oedolion a nifer 
dda o ieuenctid yn cystadlu’n rheolaidd. Mae’n gyfle gwych i 
rai sydd heb fentro rhedeg mynyddoedd i gael blas ar y gamp, 
oherwydd does yr un o’r rasys yn hwy na rhyw bedair milltir – 
ond fod dringo (serth iawn ar ambell un!) ym mhob un ohonynt.
Mae deuddeg ras yn y gyfres, yn ymestyn o ddiwedd Mawrth i 
ganol Mehefin. £2 yw cost cystadlu (£1 i ieuenctid), ond mae’n 
bosib talu ymlaen llaw a chael yr holl rasys am bris deg. Bydd y ras 
gyntaf yn cychwyn o Ganolfan y Fron am 7.00  31ain o Fawrth. 
Bydd yr ail ras yn Abergwyngregyn am 7.15 ar y 7fed o Ebrill.
Ymarferion i Ieuenctid
Mae Rhedwyr Eryri wedi trefnu sesiynnau ymarfer i ieuenctid 
yr ardal er mwyn eu hannog i gystadlu yn Rasys Nos Fawrth a 
rasys mynydd lleol eraill yn ystod y flwyddyn i ddod. Mae croeso 
i blant oedran Blwyddyn 5 a hŷn i’r sesiynnau. Byddant yn cael eu 
cynnal ar foreau Sul am 9.00 o’r Orsaf Dân yn Llanberis, ac ar nos 
Fawrth am 5.00 o’r Ganolfan yn Llanberis.


